รายงานการประชุม
คณะกรรมการดาเนินการขับเคลื่อนและยกระดับการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ(Integrity and Transparency Assessment :ITA)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ครั้งที่ 2/2563
วันจันทร์ที่ 30 มีนาคม 2563
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยโจด
ผู้มาประชุม
1 นายราเชน ขันตรีจิตร์
2 นางสุรีย์พร บุญสร้าง
3 นายชวลิต แก้วก่า
4 นางสาวพุทธรักษา จานงค์จิตร์
5 นายศานติ วงค์สอาด
6 นางสาวรจนา แสงทวี
ผู้ไม่มาประชุม
-ไม่ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นางสาวเยาวลักษณ์ อภิญญาณานันท์
2. นางสาวณัชชา ณัฐภัคศุภิดา
3. นางสาวญาณิศา นามวงษ์

ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยโจด
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล
ผู้อานวยการกองช่าง
นักวิชาการเงินและบัญชี
หัวหน้าสานักปลัด
นิติกร

นักทรัพยากรบุคคล
เจ้าพนักงานธุรการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

เปิดประชุม
10.00 น.
เมื่อผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านพร้อมแล้ว นายราเชน ขันตรีจิตร์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยโจด
ทาหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม และได้ดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้
ระเบียบวาระที่ 1
เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ประธานฯ
ไม่มี
ระเบียบวาระที่ 2

มติที่ประชุม

เรื่องรับรองรายงานการประชุม
ตามที่ได้มีการประชุม คณะกรรมการดาเนินการขับเคลื่อนและยกระดับการ
ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(Integrity and
Transparency Assessment :ITA) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 1/2563
เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 มีคณะกรรมการท่านใดจะแก้ไขเพิ่มเติมหรือไม่ครับ
ถ้าไม่มีก็ขอมติที่ประชุมด้วยครับ
รับรอง
/ระเบียบวาระที่ 3...
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ระเบียบวาระที่ 3

ประธานฯ
เลขานุการฯ

เรื่องพิจารณา
3.1 ขอบเขตการประเมินคุ ณธรรมและความโปร่ ง ใสในการด าเนิ น งานของ
ห น่ ว ย ง า น ภ า ค รั ฐ (Integrity and Transparency Assessment :ITA) ป ร ะ จ า ปี
งบประมาณ พ.ศ.2563
เชิ ญ ทางเลขานุ ก ารน าเสนอขอบเขตการประเมิ น ITA ในปี 2563 ให้
คณะกรรมการได้รับทราบถึงขอบเขตและเนื้อหาการประเมินต่อไปครับ
ครับกระผมนายศานติ วงษ์ สอาด ขอนาเสนอผลการประเมิน ITA ของปี
2563 ได้จาแนกการประเมินออกเป็น 10 กลุ่ม เพื่อให้สามารถดาเนินการประเมิน
ได้พร้อมกันทั่วประเทศ และกากับติดตามการประเมินได้เป็ไปตามกรอบระยะเวลาและ
เป็นมาตรฐานเดียวกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจังหวัดสระแก้วและองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่อยู่ในจังหวัดสระแก้ว อยู่ในกลุ่มที่ 2 ประกอบด้วยจังหวัดและองค์กร
ปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ในภาคตะวั น ออกทั้ ง หมดรวม 8 จั ง หวั ด จ านวน 592
หน่วยงาน โดยมีแหล่งข้อมูลที่จะประเมินประกอบด้วย 3 แหล่ง ได้แก่
แหล่งข้อมูลที่ใช้ในการประเมินหน่วยงานภาครัฐแต่ละหน่วยงาน ประกอบไป
ด้วย 3 แหล่ง ดังนี้
1) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน หมายถึง บุคลากรของหน่วยงานภาครัฐ ตั้ง แต่
ระดับผู้บริหาร ผู้อานวยการ/หัวหน้า ข้าราชการ/พนักงาน ไปจนถึงลูกจ้าง/พนักงานจ้าง
ที่ทางานให้กับหน่วยงานภาครัฐมาเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี
2) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก หมายถึง บุคคล นิติบุคคล บริษัทเอกชน หรือ
หน่วยงานของรัฐอื่นที่เคยมารับบริการหรือมาติดต่อตามภารกิจของหน่วยงานภาครัฐ
นับตั้งแต่ในปี พ.ศ. 2563 เป็นต้นมา
3) เว็บไซต์ หมายถึง เว็บไซต์หลักของหน่วยงานภาครัฐที่ใช้ในการสื่อสารต่อ
สาธารณะ
เครื่องมือในการประเมิน จะประกอบไปด้วย 3 เครื่องมือเพื่อเก็บข้อมูลจากแต่
ละแหล่งข้อมูล ดังนี้
1) แบบวัดการรับรู้ข องผู้มีส่วนได้ส่ว นเสียภายใน (Internal Integrity and
Transparency Assessment: IIT) เป็นแบบวัดที่ให้ผู้ตอบเลือกตัวเลือกคาตอบตามการ
รับรู้ของตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเก็บข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน โดยเป็น
การประเมินระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในที่มีต่อหน่วยงานตนเอง ใน 5
ตัวชี้วัด ได้แก่ ตัวชี้วัดการปฏิบัติหน้าที่ ตัวชี้วัดการใช้งบประมาณ ตัวชี้วัดการใช้อานาจ
ตัวชี้วัดการใช้ทรัพย์สินของราชการ และตัวชี้วัดการแก้ไขปัญหาการทุจริต
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2) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and
Transparency Assessment: EIT) เป็นแบบวัดที่ให้ผู้ตอบเลือกตัวเลือกคาตอบตามการ
รับรู้ของตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเก็บข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก โดยเป็น
ก า ร ป ร ะ เ มิ น ร ะ ดั บ ก า ร รั บ รู้ ข อ ง ผู้ มี ส่ ว น ไ ด้ ส่ ว น เ สี ย ภ า ย น อ ก
ที่มีต่อหน่วยงานที่ประเมิน ใน 3 ตัวชี้วัด ได้แก่ ตัวชี้วัดคุณภาพการดาเนินงาน ตัวชี้วัด
ประสิทธิภาพการสื่อสาร และตัวชี้วัดการปรับปรุงระบบการทางาน
3) แบบตรวจการเปิ ด เผยข้ อ มู ล สาธารณะ (Open Data Integrity and
Transparency Assessment: OIT) เป็ น แบบวั ด ที่ ใ ห้ ผู้ ต อบเลื อ กตอบมี ห รื อ ไม่ มี ก าร
เปิดเผยข้อมูล พร้อมทั้ง ระบุ URL เพื่อเชื่อมโยงไปสู่แหล่ง ที่อยู่ของการเปิดเผยข้อมูล
และระบุคาอธิบายเพิ่มเติมประกอบคาตอบ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเก็บข้อมูลจากเว็บไซต์
ของหน่วยงาน โดยเป็นการประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของหน่วยงาน
เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึง ข้อมูลในเว็บไซต์หลักของหน่วยงานได้ ใน 2 ตัวชี้วัด
ได้แก่ ตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล (ประกอบด้วย 5 ตัวชี้วัดย่อย ได้แก่ ข้อมูลพื้นฐาน การ
บริหารงาน การบริหารเงินงบประมาณ การบริ หารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล และการ
ส่งเสริมความโปร่งใส) และตัวชี้วัดการป้องกันการทุจริต (ประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัดย่อย
ได้แก่ การดาเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต และมาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต)
กลุ่มตัวอย่างในการเก็บรวบรวมข้อมูล กลุ่มตัวอย่างสาหรับการเก็บข้อมูลจาก
แต่ละเครื่องมือในการประเมิน ดังนี้
1) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน การกาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างขั้นต่า จานวนร้อย
ละ 10 ของจ านวนผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย ภายใน แต่ จ ะต้ อ งมี จ านวนไม่ น้ อ ยกว่ า 30
ตัวอย่าง กรณีหน่ วยงานมีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในจานวนน้อยกว่า 30 คน ให้ เก็ บ
ข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในทั้งหมด กรณีหน่วยงานมีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน
จานวนมากกว่า 4,000 คน ให้เก็บข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในไม่น้อยกว่า 400
ตัวอย่าง
2) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก การกาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างขั้นต่า จานวน
ร้อยละ 10 ของจานวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก แต่จะต้องมีจานวนไม่น้อยกว่า 30
ตัวอย่าง กรณีหน่วยงานมีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกจานวนน้อยกว่า 30 คน ให้เก็บ
ข้อ มู ล จากผู้ มี ส่ ว นได้ส่ ว นเสี ย ภายนอกทั้ ง หมด กรณี ห น่ ว ยงานมี ผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย
ภายนอกจานวนมากกว่า 4,000 คน ให้เก็บข้อมูล จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกไม่
น้อยกว่า 400 ตัวอย่าง
3) เว็ บ ไซต์ ข องหน่ ว ยงาน เก็ บ ข้ อ มู ล จากเว็ บ ไซต์ ห ลั ก ของหน่ ว ยงานทุ ก
หน่วยงาน
/การรวบรวมข้อมูล...
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การเก็บรวบรวมข้อมูล สาหรับแต่ละเครื่องมือการประเมิน จะดาเนินการผ่าน
ระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศรองรั บ การประเมิ น คุ ณ ธรรมและความโปร่ ง ใสในการ
ดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment System:
ITAS) ซึ่งเป็นศูนย์กลางในการเก็บรวบรวมข้อมูลที่สามารถบริหารจัดการข้อมูลได้อย่าง
รวดเร็ว และทาให้การดาเนินการประเมินสามารถทาได้อย่างรวดเร็วและเป็นมาตรฐาน
เดียวกันทั่วประเทศ ดังนี้
การเก็บรวบรวมข้อมูลแบบ IIT เก็บรวบรวมข้อมูลดาเนินการ ดังนี้
1. นาเข้าข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน โดยให้หน่วยงานระบุจานวนของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียภายในลงในระบบ ITAS ที่ทางานให้กับหน่วยงานภาครัฐมาเป็นระยะเวลาไม่
น้อยกว่า 1 ปี นับถึงวันที่นาเข้าข้อมูลลงในระบบ ITAS (ผู้ดูแลระบบของหน่วยงานเป็นผู้
กรอกข้อมูลและผู้บริหารจะต้องตรวจสอบและอนุมัติข้อมูลในระบบ ITAS)
2. เก็บรวบรวมข้อมูลแบบ IIT โดยให้หน่วยงานนา URL หรือ QR code ช่อง
ทางการเข้าตอบแบบสารวจ IIT ของหน่วยงาน ไปเผยแพร่และประชาสัมพันธ์แก่ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียภายในของหน่วยงาน โดยหน่วยงานควรคานึงถึงช่องทางการเผยแพร่ที่ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียภายในจะสามารถเข้าถึง ได้อย่างสะดวกและการเผยแพร่ครอบคลุมทั่วถึงทุกส่วน
งานและทุกระดับของหน่วยงาน จากนั้น ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในจะเข้ามาตอบแบบสารวจ
IIT ด้วยตนเองผ่านทาง URL หรือ QR code ซึ่งจะเป็นการตอบเข้าสู่ระบบ ITAS โดยตรง
ทั้งนี้ให้หน่วยงานกากับติดตามและส่งเสริมให้ผู้มีส่วนได้เสียภายในเข้ามาตอบตามระยะเวลา
ที่กาหนดให้ได้มากที่สุด และไม่น้อยกว่าจานวนกลุ่มตัวอย่างขั้นต่าตามที่กาหนด
การเก็บรวบรวมข้อมูลแบบ EIT เก็บรวบรวมข้อมูลดาเนินการ ดัง นี้ นาเข้า
ข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก โดยให้หน่วยงานระบุจานวนประมาณการจานวนผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียภายนอก และกรอกรายชื่อตัวอย่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกของหน่วยงานตาม
แบบฟอร์มและตามที่สานักงาน ป.ป.ช. หรือคณะที่ปรึกษาแนะนา
การเก็บรวบรวมข้อมูลแบบ OIT ดาเนินการโดยให้หน่วยงานตอบลงในระบบ
ITAS โดยการตอบคาถามมี/ไม่มี พร้อมทั้งระบุ URL เพื่อเชื่อมโยงไปสู่แหล่งที่อยู่ของข้อมูล
และระบุคาอธิบายเพิ่มเติมประกอบคาตอบ (ผู้ดูแลระบบของหน่วยงานเป็นผู้กรอกข้อมูล
และผู้บริหารจะต้องตรวจสอบและอนุมัติข้อ มูล) จากนั้น คณะที่ปรึกษาการประเมินจะ
ตรวจสอบการเปิ ด เผยข้ อ มู ล ตามแบบ OIT โดยตรวจสอบจากค าตอบและ URL ของ
หน่วยงาน และพิจารณาให้ค ะแนนโดยอ้างอิง ตามความครบถ้วนขององค์ประกอบตาม
หลักเกณฑ์ที่กาหนดในแต่ละประเด็นการประเมิน

/คะแนน...

-5-

มติที่ประชุม

ประธานฯ

มติที่ประชุม

คะแนนและระดับผลการประเมิน ผลการประเมินจะมี 2 ลักษณะ คือค่า
คะแนน โดยมีคะแนนเต็ม 100 คะแนน และระดับผลการประเมิน (Rating Score) โดย
จาแนกออกเป็น 7 ระดับ ดังนี้
คะแนน
ระดับ
95.00 – 100
AA
85.00 – 94.99
A
75.00 – 84.99
B
65.00 – 74.99
C
55.00 – 64.99
D
50.00 – 54.99
E
0 – 49.99
F
รับทราบ
3.2 การติ ดตามผลการขั บเคลื่อ นการส่ ง เสริม คุ ณธรรมและความโปร่ ง ใส
ภายในหน่วยงานให้ดีขึ้น สอดคล้องตามผลการวิเคราะห์การประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานของรัฐ ประจาปี 2563
ตามที่ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานขององค์การ
บริห ารส่ว นตาบลห้ว ยโจดในปี ง บประมาณ 2562 มี ข้อ เสนอแนะเพื่ อพัฒ นาการ
ดาเนินงานภาครัฐ องค์การบริหารส่ วนตาบลห้วยโจดจึง ต้อ งขับเคลื่ อนการส่ง เสริ ม
คุณธรรมและความโปร่งใส โดยนาผลการวิเคราะห์ที่เป็นประเด็นที่บกพร่องหรือจุดอ่อน
ที่ต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน นาไปกาหนดแนวทางการกากับติดตามให้นาไปสู่การปฏิบัติและ
รายงานผลในปี 2563 ต่อ ไป โดยได้ มอบหมายทุ กส่ วนราชการและเจ้ าหน้า ที่ ที่
เกี่ยวข้องได้ดาเนินการ ดังมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. การใช้งบประมาณ โดยหน่วยงานควรมีมาตรการด้านการจัดทาแผนการใช้
จ่ายงบประมาณประจาปีและเผยแพร่อย่างโปร่งใส มีกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการ
ตรวจรับพัสดุที่มี ประสิทธิภาพ และควรให้ความสาคัญ กับการเปิดโอกาสให้บุคลากร
ภายในมี ส่ ว นร่ ว มในการตรวจสอบการใช้ ง บประมาณของหน่ ว ยงานตนเองได้
ดาเนินการไปถึงขึ้นตอนไหนครับ
ได้ดาเนินการเรียบร้อย
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2. การปรั บปรุ ง ระบบการทางาน โดยหน่ ว ยงานควรมี การปรั บปรุง พัฒ นา
คุณภาพการปฏิบัติง าน วิธีการ ขั้นตอนการดาเนินงานและการให้บริการ มีการเปิ ด
โอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุง
พัฒนาการดาเนินงานและการการให้บริการของหน่ วยงาน นอกจากนี้หน่วยงานควรให้
ความสาคัญการดาเนินงานให้มีความโปร่งใสมากขึ้น ดาเนินการไปถึงขึ้นตอนไหนครับ
ได้ดาเนินการเรียบร้อย
1.3 หน่วยงานควรเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพื่อ
เปิดเผยการดาเนินการต่าง ๆ ของหน่วยงานให้สาธารณะชนได้รับทราบ ซึ่งการเผยแพร่
ข้อมูลนี้จ ะสะท้อ นให้เห็ นถึง ความโปร่ง ใสในการบริห ารงานและการดาเนิน งานของ
หน่วยงาน และหน่วยงานควรมีการกาหนดมาตรการด้านการป้องกันการทุจริตเพื่อแสดง
ถึงความพยายามที่จะป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน ตัวชี้วัดที่ควรพัฒนามีดังต่อไปนี้
1) ตั ว ชี้ วั ด การเปิ ด เผยข้ อ มู ล ได้ แ ก่ (1) ข้ อ มู ล พื้ น ฐาน ด้ า นการ
ปฏิสัมพันธ์ข้อมูล (2) การบริหารงาน ด้านแผนการดาเนินงาน และการให้บริการ (3) การ
บริหารเงินงบประมาณ ด้านแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจาปี การจัดซื้อจัดจ้างหรือการ
จัดหาพัสดุ และ (4) การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
2) ตัวชี้วัดการป้องกันการทุจริต ควรพัฒนาใน 2 ประเด็นได้แก่ (1)
ด้านการดาเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต เช่น การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกัน
การทุจริต และแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต และ (2) ด้านมาตรการภายในเพื่อ
ป้องกันการทุจริต เป็นต้น
ไม่ทราบว่าเจ้าหน้าที่ได้ดาเนินการไปถึงขั้นตอนไหนแล้วครับ
ดาเนินการเรียบร้อย แต่บางงานยังไม่ได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ ซึ่งจะได้เร่งรัดดาเนินการ
ให้เรียบร้อยครบถ้วนทุกส่วนงานต่อไป
เรื่องอื่น ๆ
ไม่มี
11.00 น.
(ลงชื่อ)

ศานติ วงษ์สอาด ผู้บันทึกรายงานการประชุม
(นายศานติ วงษ์สอาด)

(ลงชื่อ)

ราเชน ขันตรีจิตร์ ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายราเชน ขันตรีจิตร์)

